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Lühikokkuvõte eesti keeles (150-250 sõna): 

Eestis on kasutusel mitmeid erinevaid lehmade pidamissüsteeme. Aastate jooksul on 

suurenenud vabapidamislautade arv ja vähenenud lõaspidamislautade osakaal. Kõikidel 

lahendustel on oma plussid ja miinused. Vabapidamislautades on võimalik valida mitmete 

erinevaid lahendusi, nende seas lüpsisüsteemid, asemed, käiguteed ja sõnniku-

eemaldamine. Lehmade karjast väljaminek on piimatootmises vältimatu tegevus, see 

võib-olla tingitud majanduslikest ja bioloogilistest põhjustest. Sigivus ja  karja 

taastootmine mõjutab tugevalt ettevõtte kasumlikust. Praakimis otsused tehakse tihti 

intuitsiooni ajel, mitte ökonoomiliste näitajate abil. Antud töös selgitatakse seitsme 

erineva farmi näitel kuidas pidamistingimused mõjutavad praakimispõhjuste avaldumist. 

Väga sarnaste pidamistingimustega farmides domineerisid erinevad praakimispõhjused, 

mis on tingitud farmide erinevast majandamisest ja mõjutatud ka subjektiivsetest 

tingimustest 
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Märksõnad: Eesti keeles, kuni 5 märksõna praakimine, pidamisviisid, piimalehmad, eesti 

holstein, eesti punane 

Lühikokkuvõte inglise keeles (150-250 sõna): 

There are many different housing systems represent in Estonia. Over the years there has 

been an increase of freestall housing and a decrease in the number tie stall farms. Every 

housing system has its perks and disadvantages. In freestall housing there are many 

different solutions available among them milking systems, stalls, floors and manure 

removal. Culling in milk production is unavoidable  it can be done for economic and 

biological reasons. Fertility and reproduction has a strong influence towards farm 

profitability. Culling decisions are usually made on intuition not on the economical 

factors. Current study describes the affect of housing system traits on culling on the data 

of seven farms. Farms with very similar housing conditions showed very different reasons 

for culling, due to farm specifics and for subjective reasons 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märksõnad: Inglise keeles, kuni 5 märksõna culling, housing conditions, dairy cattle, 

Estonian Holstein, Estonian Red 
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SISSEJUHATUS 
 

Eestis on kasutusel mitmeid erinevaid lehmade pidamissüsteeme. Aastate jooksul on 

suurenenud vabapidamis– ning vähenenud lõaspidamislautade arv. Kõikidel neil lahendustel 

on oma plussid ja miinused. Vabapidamislautades on võimalik valida mitmete erinevate 

lahenduste vahel, nende seas erinevad lüpsisüsteemid, asemed, käiguteed ja sõnniku 

eemaldamine. Lehmade karjast väljaminek on piimatootmises vältimatu tegevus, see võib 

olla tingitud majanduslikest ja bioloogilistest põhjustest. Sigivus ja karja taastootmine 

mõjutab oluliselt ettevõtte kasumlikkust. Praakimisotsused tehakse tihti intuitsiooni ajel, 

mitte majanduslikke näitajaid arvestades.  

 

Magistritöös selgitatakse seitsme erineva farmi näitel, kuidas pidamistingimused mõjutavad 

praakimispõhjuste esinemist. Kuna sarnast uuringut ei ole Eesti farmide näitel läbi viidud, 

siis on lõputöö teema valik aktuaalne mõistmaks, millised pidamistingimuste tegurid võivad 

mõjutada lehmade praakimist.  

 

Soovin tänada oma juhendajaid, pm-dr Heli Kiimani, pm-dr Alo Tänavotsa ja mat-dr Tanel 

Kaarti igakülgse abi eest. Samuti tänan valimis olnud farme ja Eesti Põlljumajandusloomade 

Jõudluskontrolli AS andmete eest. Lisaks tänan Muuga PM OÜ-d mõistva suhtumise eest. 

 

 

  



 

9 

 

 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Lehmade karjast väljaminek 
 

Jõudluskontrollialustel karjadel on kohustus märkida veiste karjast väljaminekul põhjus, 

mille alusel praakimisotsus tehti. Alates 1994. aastast on ilmunud jõudluskontrolli aasta-

raamat, kust leiame veiste karjast väljaminekupõhjused nende osatähtsuse järgi. Väljamine-

kupõhjusi on aastaraamatus kokku üheksa, aga nimetused on aastate jooksul muutunud. 

Alates 2008. aastast on jõudluskontrollis 24 väljamineku sündmuste koodi, mis on toodud 

tabelis 1. (EPJ) 

 

Tabel 1. Piimaveiste jõudluskontrolli väljamineku sündmuste koodid (kehtivad alates 

jaanuar 2008. a) 

Kood Põhjus Kood Põhjus 

21 Elusmüük 33 Jäsemete haigused 

22 Vanus 34 Ainevahetushaigused 

23 Madal toodang 35 Poegimishalvatus 

24 Udara vead 36 Seedeelundite haigused 

25 Udara ja nisade traumad 37 Hingamiselundite haigused 

26 Mastiit 38 Nakkushaigused 

27 Sigimisprobleemid 39 Muud traumad 

28 Günekoloogilised haigused 40 Kadumine 

29 Abort 41 Õnnetusjuhtum 

30 Raske poegimine 42 Halb iseloom 

31 Jäsemete vead 43 Halb lüpstavus 

32 Jäsemete traumad 44 Muud põhjused 

 

Praakimist mõjutavad tegurid saab liigitada lehma-, karja-, koha- ja ajapõhiselt. Lehmaga 

seostuvateks teguriteks on näiteks poegimisaeg vastavalt aastaaegadele: kevad (märts, aprill 

ja mai), suvi (juuni, juuli ja august), sügis (september, oktoober ja november), talv 

(detsember, jaanuar ja veebruar); laktatsioonide arv, piimatoodang, piima rasva- ja 

valgusisaldus, arvestuslik 305-päeva toodang, somaatiliste rakkude arv. Karjapõhiste 
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tegurite hulka kuuluvad karja suurus, selle muutmine ja asendusloomade arv (Hadley jt, 

2006). Kevadel poeginud lehmad praagiti suurema tõenäosusega, sest tiineksjäämisega oli 

suveperioodil rohkem probleeme (Dairy CO, 2012). Iga järgnev laktatsiooniperiood pärast 

esimest suurendab praakimise tõenäosust enam kui 20%. Lehm, kelle 305-päeva toodang on 

100 kg kõrgem karja keskmisest, praagitakse 0,5–1,7% väiksema tõenäosusega kui karja 

keskmise toodanguga lehm. Karja keskmisest suurema piima somaatiliste rakkude arvuga 

lehmal oli 1% suurem tõenäosus karjast väljaminekuks (Hadley jt, 2006) ja mastiidijuhtum 

suurendas seda riski omakorda 32,7%. Poegimishalvatus ja päramiste peetus, pärast 

poegimist, suurendas laktatsiooni vältel praakimist vastavalt 47,1% ja 31,7% (Grohn 

jt,1998).  

 

1.2. Pidamisviisid 
 

1.2.1. Lõaspidamine 

 

Lõaspidamisel on igal lehmal ase, mis on piisavalt suur, et ta saaks vabalt lamada ja püsti 

tõusta (joonis 1). Lehm on fikseeritud asemele kas kaelarihma või kaelaketist läbi jooksva 

nööri või ketiga lõastustoru külge. Tavaliselt on loomakohad eraldatud torudega, et 

vähendada lehmade omavahelist kontakti ja asemed kaetud allapanuga. Lehmade read 

asetsevad paralleelselt ning on eraldatud betoonist käiguteede- ja söödakäikudega. Lehmade 

taga asub sõnnikukäik, mis on varustatud kas vastavate seadmetega või kohandatud 

traktoriga sõnniku eemaldamiseks. Lõaspidamislauda optimaalne suurus on kuni 100 lüpsvat 

lehma, sest tegemist on väga töömahuka piimatootmisega. (Heldman, 2003)  

 

Hoolimata vabapidamislautade arvu suurenemisest erinevates riikides, peetakse endiselt 

märkimisväärne osa veiseid lõaspidamislautades. Erinevate kirjandusallikate andmetel peeti 

2007. aastal 74% lehmadest Kanadas Ontario provintsis lõastatult (CanWest DHI, 2007), 

88% Norras (Sogstad jt, 2005) ja 75% Rootsis (Loberg jt, 2004). Saksamaal 2004. aastal läbi 

viidud uurimusest selgus, et 38% mahepiimatootjaid pidas lehmi lõas (FAO 2010). 
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Joonis 1. Lõaspidamislaut 

 

Üheks meetodiks, mille kaudu hinnatakse lõaspidamisel peetavate lehmade jäsemete tervist, 

on Zurbrigg´i ja Crameri meetod, kus vaadeldakse tagumiste jalgade asendit ja seljakumerust 

(Zurbrigg jt, 2005; Cramer, 2008).  

 

Häggman (2015) väidab, et erinevate uurimuste andmetel täheldati nakkuslike sõrahaiguste 

leviku vähenemist kummimati kasutamisel lõaspidamislaudas. 

 

1.2.2. VABAPIDAMINE  

 

Vabapidamislaut pakub lehmale mugavat puhkamisvõimalust. Loomad ei ole seal 

fikseeritud ja nad saavad liikuda vabalt asemele, seal lamada, püsti tõusta ja lahkuda siis, kui 

ise soovivad. Hästi projekteeritud ja ehitatud laut pakub lehmadele ideaalseid tingimusi 

elamiseks ja töötajatele häid töötingimusi. Lauda erinevate sisustuselementide omavaheline 

suhe peab olema kooskõlas ülejäänud tootmislahendusega. Lehma vajadusi arvestav käigu-

teede paigutus tagab talle mugava juurdepääsu söödale, veele, asemetele ja lüpsisüsteemile. 

Peab arvestama, et igal lehmal oleks piisavalt ruumi ja ligipääs söödale. Planeering võiks 

pakkuda mõistliku sõnnikueemaldamise ja söödajaotamise ning tagama hea ventilatsiooni. 
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Uusehituse korral on optimaalne lahendus kaks kuni kolm söödalavaga paralleelselt asetse-

vat asemerida, mis tagab söödafrondi ja loomade arvu tasakaalu. Lehmadel peaks olema 

kaks või enam võimalust liikuda sööda- ja puhkeala vahel, sest sellega väheneb dominantsete 

lehmade poolt tekitatud vägivald (lisa 3 foto 5). Igas grupis, kus on enam kui kümme looma, 

peab olema vähemalt kaks jooturit. Lehm vajab põrandapinda, mis tagab maksimaalse 

hõõrdumise sõra toetamiseks ning minimaalse riski jäseme- ja sõravigastusteks.(lisa 3, foto 

1) (Graves, 2006) Asemepikkusel ja käiguteede materjali vahel oli tugev korrelatsioon 

tallahaavandite ja digitaalse dermatiidi esinemisega. (Sogstad jt, 2005; Somers jt, 2005a, 

2005b). Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) järeldas, et asustustihedus on üks tõsisem 

kariloomade heaoluprobleem vabapidamissüsteemis (EFSA, 2009).   

 

Lehmade pidamistingimustel oli suur mõju inna avastamisele ja lehmade tiinestumisele. 

Vabapidamislaudas avalduvad lehmadel mitmed erinevad tunnused, mille alusel saab 

avastada inda. Nii lõaspidamises kui ka vabapidamisel oli võimalik märgata lima eritust, 

niisket karvkatet, paistes häbet ja verist lima. Vabapidamislaudas oli võimalik näha ka 

lehmade pealehüppamist indlevale lehmale, marrastusi lehma vaagna piirkonnas, lõua 

toetamist, gruppide moodustamist ja pikemaid jalutusaegu. ( Select Sires) 

 

1.3. Põrandakattematerjalid 
 

1.3.1. Betoon 

 

Paljudes tänapäevastes vabapidamisega piimaveisefarmides peetakse lehmi betoonist 

käiguteedega puhkelatritega laudas. Loomade betoonpõrandal pidamisel on tihe seos 

sõrgade tervisega. Kõva pind tekitab ülekoormust ning bio-mehaanilised katsed näitasid, et 

betoonpõrandal seisvatel lehmadel jaotub rohkem raskust tagajalgadele ja peamiselt sõra 

välimisele osale, mille tulemusena esineb neil ka kõige enam haavandeid. Betoonpõrandatel 

käimine soodustab lehmadel lonkamise teket (Cook jt, 2005; Vanegas jt, 2006), sest 

kõndides on surve sõrale kaks korda suurem kui seistes (Van der Tol jt, 2003). Mitmed 

autorid leidsid positiivse seose betoonpõranda kasutamise ja sõra verejooksude esinemise 

vahel (Bergsten ja Frank, 1996; Livesey jt, 1998). Veise sõrgadel ja jäsemetele langev 

mehhaaniline stress oli väiksem pehmel pinnal, mis võib selgitada, miks sügavallapanul 

peetavate lehmade sõrgade materjal oli pehmem kui betoonist vahekäikudega vabapidamis-

laudas olevatel (Hughes jt, 1997; Webster, 2001; Somers jt, 2003). Betoonpõrand ei taga 
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lehmade normaalseks kõndimiseks piisavat toetuspinda (hõõrdumist) (van der Tol jt, 2005), 

mis aga põhjustas lamamisaegade pikenemise ja sööda halvema omastamise (Boyle jt, 

2007).  

 

Betoonpõrand võib mõjuda halvasti lehma heaolule, põhjustades sõrgade patoloogilisi 

häireid ja vähendades karja vastupidavust (O´Driscoll jt, 2009). Betoonpõrandal peetavatel 

lehmadel oli suurem tõenäosus hakata lonkama ja nad vajavad seetõttu rohkem raviees-

märgilist sõrgade värkimist (Vanegas jt, 2006).  

 

Soloano jt (2015) täheldasid lonkamise sagenemist betoonpõrandatega lautades. Karjades, 

kus lonkavate lehmade osakaal ületas 30%, olid käiguteed ja ooteala betoonpõrandaga 

vastavalt 61 ja 65% lautadest.  

 

Schütz jt (2014) leidsid, et betoonist vahekäikudega alal lehmade pidamine omas tugevat 

negatiivset mõju lehma jäsemetele. Nad veetsid betoonpõrandal 18 tundi ööpäevast ning 

kuus tundi lehmad jalutasid ja sõid. Normaalseks peetakse seda kui lehm lamab päevas 

kümme, minimaalselt kaheksa tundi. Kontrollperioodil (18 tundi) lehmad lamasid kesk-

miselt 2,8 tundi. Pärast nelja ööpäeva betoonpõrandal hoidmist lasti lehmad seitsmeks 

päevaks karjamaale, mil nende lamamisaeg oli keskmiselt 12,1 tundi. Samuti täheldati, et 

lehmadele söömisele ette nähtud kuue tunni kestel, eelistasid nad pigem lamada.  

 

1.3.2. Kummimatt 

 

Kummimatte võib paigaldada betoonpõrandatele, kus see mõjub soodsalt lehma tervisele ja 

mugavustundele. Kummimattidega kaetud käiguteedega lautades täheldati, et lehmad 

veedavad enam aega seistes kui betoonpõrandal lamades, mis võib viidata vähenenud 

ebamugavustundele (Fregonesi jt, 2004; Boyle jt, 2007). Söödakäigu teele paigutatud 

kummipõrand võimaldas lehmadel seista kauem ja sellest tulenevalt ka pikemat aega süüa 

(Fregonesi jt, 2004). Lisaks võimaldas pehmem pind kinnislehmade sõrgadel taastuda ja 

seeläbi parandada kõnnakuhinnet (O´Driscoll jt, 2009). Kummimatil olid lehmade sõrad 

pehmemad (Borderas jt, 2004). Võrreldes betoonpõrandal peetavatega, kõndisid lehmad 

kummikatetega lautades, kaks korda enam ja hoolitsesid enese eest rohkem (Platz jt, 2008). 

Kummimatiga kaetud ooteala ja käiguteedega lautades esines vähem lonkamist kui betoon-

põrandatega ning pilupõrandatega lautades (Solano jt, 2015). 
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1.3.3. Pilupõrand 

 

Hollandi lautadest olid 90% pilupõrandatega, sest need vähendasid sõnnikukoristamisega 

seonduvat tööjõukulu ja olid seetõttu talunike poolt hinnatud. Norra vabapidamiselautadest 

olid 80% betoonist pilupõrandaga (Ruud, 2011). Üheks suurimaks miinuseks selle süsteemi 

puhul on suur ammoniaagieritus põrandatelt ja nende all olevatest rennidest. Tegemist on 

keskkonnaprobleemiga, mis kaasneb intensiivtootmismudeliga (Apsimon jt, 1995). Võrrel-

des pilupõrandaid soontega karestatud betoonpõrandatega, võis järeldada, et toetuspinnalt 

olid nad võrdsed ja ka veiste põrandal viibimise aeg oli mõlemal juhul sarnane. Pilu-

põrandatega laudas olid käiguteed kuivemad ja puhtamad ning lehmad viibisid enam aega 

asemetel seistes. Palju esines ka esijalgadega asemetel (joonis 2) seismist, mis mõjus 

negatiivselt tagumistele sõrgadele, olles vastuvõtlikumad haavanditele – tulenevalt 

ülekoormusest ja kokkupuutest roojaga (Stefanowska jt, 2000).  

 

 

Joonis 2. Lehma seismine esialgadega asemetel 

 

Suurenenud sõraprobleemide üheks võimalikuks põhjuseks võis pidada pilupõrandate 

jäikust ja pilude ebaühtlast suurust. Täispõrand võimaldas sõrgadele suuremat toetuspinda 

ja seeläbi oli vähem koormust ühele kindlale punktile. (Häggman, 2015) 
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1.4. Asemekatted 
 

1.4.1 Kummimatt ja madrats 

 

Lehmad, kelle ase oli kaetud kummimatiga, seisid lühemat aega ja veetsid enam aega 

lamades. Loomad vahetasid lihtsamalt ka asendit ja olid tervemate jalgadega. Esiliigeste 

paistetust esines kummimatil, võrreldes betoonpõrandatel peetavate lehmadega, tunduvalt 

vähem. Söömisele kulunud aeg oli võrdne betoonpõrandaga laudas peetud lehmadega, kuid 

vähem esines seal tegevusetuna seismist, kus lehm ei söö ega lama. Pehmete asemete 

eesmärgiks on ärgitada loomi sööma ja soodustada asendivahetusi (joonis 3). (Rushen jt, 

2007) 

 

 

Joonis 3. Kommimatiga kaetud puhkeala 

 

Vabapidamislaudas oli lehmade normaalne lamamisaeg 9–15 tundi (Drissler jt, 2005). 

Võrreldes betoonpõrandaga tundsid lehmad suuremat mugavustunnet ja nende jalgade tervis 

oli parem, sest neljapäevasel vaatlusperioodil ei esinenud ühelgi neist tõsist lonkamist, samas 

esines lonkamist betoonpõrandal peetud lehmadel(Schütz jt, 2014). Madratsitel peetavate 

lehmade kasvatajad hindavad sõnnikueemaldamise lihtsust ja allapanu väiksemat kulu. 

Lehmade eelistused madratsitüübi suhtes muutusid ajas, sest osade madratsitega harjumine 

võttis aega ning teised muutusid aja jooksul kõvemaks ja vähemmugavaks (joonis 4).  
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Joonis. Kummimati omadused võivad muutuda aja jooksul 

 

Andes lehmadele valikuvõimaluse betoonaseme, liivaseme ja madratsiga aseme vahel, 

valisid lehmad allapanu paksusest sõltumata madratsiga aseme (Norring jt, 2010). Keskmine 

karjauuenduse osakaal madratsiga lamamisalaga lautades oli 36,5% (Bewley, 2003). 

 

1.4.2. Põhk 

 

Põhuallapanuga lautades peetavate lehmade lamamis- ja mäletsemisaeg oli pikem. Tänu 

suuremale mugavustundele tegelesid loomad loomupärase käitumisega (joonis 5). Norring 

jt 2008 leidsid, et varasem kokkupuude põhuga vasika- ja mullikaeas mõjutas eelistust 

sellega kaetud asemete ja põhuasemete suunas. Tänu pehmele asemele lamasid lehmad kaua 

ja vahetasid ka probleemideta asendit (Ibid.). Vabapidamissüsteemis, kus kasutati 

põhuallapanu, esines nelja lamamisstiili: pea taga, üleval, ühel küljel ja maas) (Endres, 

2017).   

 

  

Joonis 6. Põhuallapanuga asemed 
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Vähem esines jalavigastusi lautades, kus ase oli kaetud põhuga, samas lehmade seisundi 

paranemine võttis enam aega määrdunud keskkonna tõttu (joonis 6) (Norring jt, 2008). 

Põhuallapanuga laudas peetavatel lehmadel oli pikem ja laiem sõrg (lisa3 foto 2) (Fregonesi 

jt, 2001). 

 

1.4.3. Liiv 

 

Liivasemete esialgne maksumus on võrreldes madratsitega väike, samas asemete korrashoid 

töömahukam. Loomad eelistavad lamada pehmel ja kuival asemel, mida liiv pakub (Chaplin 

jt, 2010) ning neil oli mugav muuta magamisasendit ja nad lamasid kauem kui madratsil või 

betoonil (Palmer, 2003). Kui lehmadel oli ebamugav, veetsid nad kauem aega vahekäikudes, 

mis omakorda suurendas sõrahaiguste riski. Allapanu kogus mõjutas loomade lamamisaega. 

Ühe sentimeetri võrra allapanu vähendamine lühendas lehmade lamamisaega kümme 

minutit ööpäevas (Drissler jt, 2005) ja vähem kui 2 cm paksune kiht allapanu üle aseme 

tagumise serva suurendas lonkamise esinemist. (Solano jt, 2015) Liivasemetel, kus kasutati 

separeeritud liiva, esines lehmadel karvkattekadu ja liigeseprobleeme (Fulwider jt, 2007). 

Liivasemete miinuseks oli see, et palju liiva satub sõnnikueemalduse süsteemi ja see kulutab 

seadmeid. Loomakasvatajad hindasid lehmade mugavust paremaks kui neid peeti 

liivallapanul. Liivasemetega esines lehmadel kannaliigese haiguseid vähe, sest tänu pehmele 

asemele oli tagatud hea verevarustus. Keskmine karjauuendus oli liivaasemetega lautades 

28,5%. (Bewley, 2003) Andes lehmadele võimaluse valida kas põhuga kaetud betoon- või 

liivase, valisid nad juba väikese põhukoguse puhul liivaseme (Norring jt, 2010). 

 

1.4.4. Betoon 

 

Veised lamavad ööpäevast 40–60% ja  kõrge toodangu saamiseks tuleb neile võimaldada 

optimaalne lamamisaeg. Puhkamisaeg oli lühem kui loomi peeti ebamugavates tingimustes, 

eriti kõvade asemete korral (Rushen jt, 2007). Lehmadel, keda peeti betoonpõrandatel, oli 

kolm korda suurem tõenäosus kogeda liigeseprobleeme, võrreldes kummimatil peetutega 

(Rushen jt, 2007). Enim probleeme esineb lehmadel kannaliigestega, mis on tingitud 

asemete disainist. Mida ebamugavam oli ase, seda kauem võttis aega lehma lamama 

heitmine. Betoonpõrandatel peetavad lehmad ei tõuse püsti, et kohe uuesti pikali heita ja 

asendit vahetada. Sellistel põrandatel lamades oli lehmade jalgade verevarustus häiritud ja 

liigestele tekkisid paised. Kõval pinnal lamamine ja kõndimine võib põhjustada haavandeid 
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jalgadel ja soodustada bakteriaalset infektsiooni. Betoonaseme ebamugavusest tekib lehmal 

vaimne ja füüsiline stress ning kõrge kortisoolitase veres, mõjudes viljakusele ja toodangule 

(Munksgaard jt, 1996; Dobson ja Smith, 2000). 

 

1.4.5 Saepuru 

 

Allapanu kasutakse erinevatel asemetel ja selle peamiseks eesmärgiks oli muuta need 

puhtamaks. Kasutusel oli mitmeid erinevaid materjale, kuid populaarseim oli saepuru  ja 

puulaastud (Solano jt, 2015). Ligi 85%-s Norra vabapidamislautades oli kasutusel saepuru. 

Allapanu olemasolust suuremat rolli lehmade puhtusele avaldas aseme disain. Samas 

paljudes farmides ei kasutata allapanu, kusjuures levinud oli see eelkõige kummimattide ja 

madratsite olemasolul. (Ruud, 2011) 

 

Saepuru segamisel happeliste desinfitseerimispulbritegaga saab selle pH-taseme muuta 

happeliseks ja seeläbi takistada pidamiskeskkonnas olevate bakterite arengut. Happelise 

desinfitseerimispulbriga töödeldud saepuru pH oli 1,71 ja töötlemata saepurul 4,97. Töötle-

mata saepuru pH muutub neutraalseks ühe päeva jooksul pärast selle asemele laotamist, kuid 

töödeldud saepuru saavutas neutraalse pH-taseme 14. päevaks. Töödeldud saepuru tõttu 

esines lehmade nisadel vähem keskkonnast pärinevaid streptokokke, kolibakterite spoore, 

kes ei paljunenud happelises keskkonnas nii kiiresti kui neutraalses keskkonnas. (Proietto jt, 

2013) 

 

Kuival allapanul lamavad lehmad keskmiselt tund aega kauem kui märgadel asemetel. 

34,7% kuivainega allapanul lamasid lehmad 10,4±0,4 tundi ja 89,8% kuivainega allapanul 

11,5±0,4 tundi. Kuivade asemete puhul vähenes tegevusetult vahekäikudes seismine 13% 

võrra. (Reich jt, 2010)  

 

1.5. Lüpsmine 
 

Lüpsmisviisid saab jaotada kaheks: käsitsi- ja masinlüps. Käsilüpsi kasutatakse üldjuhul 

udara ettevalmistamisel masinlüpsiks, haige udaraveerandi tühjakslüpsil ja lehma kinni-

jätmisel. Käsilüpsil kasutatakse pigistuslüpsi. (Lengerken, 2006) 
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Masinlüps jaguneb omakorda mitmeks erinevaks süsteemiks, aga põhiosad on neil kõigil 

samad. Nendeks on lüpsiaparaat ja pulsaator, vaakumsüsteem, piima ärajuhtimissüsteem ja 

järelvalveaparatuur (vaakuminäidik). (Ibid.) 

 

1.5.1. Torrusselüps 

 

Torrusselüpsi lahendus sobib väikestele farmidele, kus peetakse kuni 100 lehma. See on 

enimlevinud lüpsimoodus lõaspidamisega laudas. Torud on laudas paigaldatud lehma-

asemete kohale, kuhu kaasaskantav lüpsimasin ühendatakse spetsiaalse kraani abil. Uuemad 

masinad muudavad pulseerimistakti vastavalt piimavoolule udarast. Piimakoguse mõõtmi-

seks on paigaldatud spetsiaalne mõõdunõu lüpsimasina piimavooliku ja piimatorustiku 

vahele. Seda seadet kasutatakse kontroll-lüpsidel ja ka siis kui on vaja määrata mingil muul 

põhjusel lehma piimatoodang. Torrusselüpsil kasutatakse kaht paralleelset toru, millest ühes 

on vaakum ja teises liigub piim. Lüpsmine toimub sel viisil kindlas järjekorras. Maksimaalne 

arv lüpsiseadmeid lüpsja kohta oli seitse, eeldusel, et tegemist oli automaatselt eemalduva 

masinaga. Kui aga seadmeid on võimalik liigutad relsil, oli optimaalne masinate arv kümme 

(Hansen 1999), mis tagas piisava udara ettevalmistusaja ja vältis tühilüpsi esinemist. 

Enamlevinud vaakumitase lüpsmisel on 44 kPa (330 mmHg) kuni 50 kPa (375 mm/Hg). 

(FAO, 1989) 

 

1.5.2 Platsillüps 

 

Torusselüpsil liigub lüpsioperaator masinatega ühe lehma juurest teise juurde, platsillüpsil 

on statsionaarsed lüpsikohad, kuhu lehmad suunatakse. Lüpsiplatsi tüüpe on erinevaid. 

Lõaspidamislauda ümberehitusel vabapidamislaudaks on üheks võimaluseks kasutusele 

võtta tandemlüpsiplats. Tandemlüpsiplats paigutatakse ooteala ühte otsa sarnaselt kalasaba- 

ja paralleellüpsiplatsile. Tandemplatsi suureks eeliseks on individuaalne lähenemine lehma-

dele, kus kauem lüpsvad lehmad ei sega kiiremaid, sest loomad väljuvad platsilt ükshaaval. 

Ühe lüpsja kohta on optimaalne 4–8 lüpsiboksi ja kahe lüpsja korral on sobilik lüpsikohtade 

arv kuni 12. Platsil olevate lehmade udarate kaugus üksteisest on 2,5 m. Kasutades auto-

maatseid lisalahendusi on võimalik suurendada sellise platsi läbilaskevõimet. Maksimaalne 

karja suurus tandemplatsil on 400 lüpsilehma. Tandemplats oli sobilik farmidele, kus on 

väga kõrgel tasemel andmeanalüüs.  (FAO 1989) 
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Kalasabalüpsiplatsil paiknevad lehmad 30–35° nurga all. Selline lahendus võimaldab 

lüpsja ligipääsu lehma tagumisele poolele ja lüpsimasin kinnitatakse küljepealt. Platsil 

olevate lehmade udarate kaugus teineteisest oli 0,9 m. Tagamaks parema lüpsi jälgimise, on 

lüpsja koridor kiilukujuline, ahenedes ooteala poole. Alla 12-kohaliselt lüpsiplatsilt väljuvad 

lehmad ühes reas, suuremate platside puhul on kasutusel kiirväravad, mis võimaldab 

lehmadel korraga liikuda. Tavaliselt on mõlemal platsipoolel lai platsilt lahkumisala, mis 

võimaldab lehmadel tagasi lauta suunduda. (Ibid.)  

 

Paraleellüpsiplatsil on lehmad 90° nurga all ja lüpsja pääseb udarale ligi nende tagumiste 

jalgade vahelt. See muudab esimestele nisadele ligipääsu keerulisemaks ja lüpsimasina 

kinnitamine ning nisade puhastamine on raskendatud (lisa 3, foto 4). Lehma õigele kohale 

suunamiseks kasutatakse väikseid väravaid. Lüpsja kohta on optimaalne kümme masinat 

ühel platsipoolel ja lehmade udarate vaheline kaugus on 60 cm. Kiiravanevad väravad on 

paigaldatud lehmade ette, mis võimaldab lehmadel korraga liikuda. Platsi läbilaskevõime 

oleneb sellest kuidas on paigutunud kauem lüpsvad lehmad. (Ibid.)   

 

Karusell-lüpsiplatsil on lehmade liikumine valdavalt automaatne ja lüpsja tegeleb lüpsmis-

protsessiga. Suurtel karussellidel on optimaalseks lüpsjate arvuks kolm. Esimene valmistab 

udara ette ja kinnitab masina, teine eemaldab masina ja teeb järeldesinfitseerimise ning 

kolmas tegeleb lüpsi käigus tekkivate probleemidega. Karusellplatsi maksumus on lüpsikoha 

kohta suurem kui statsionaarsel platsil (lisa 3, foto 3)  Enamlevinud on kalasaba ja kõrvuti 

paiknevad karusellid. Kõige odavam on kõrvuti paiknev karusellplats, samas on selle 

suurimaks miinuseks lüpsimasina paigaldamine tagumiste jalgade vahelt, samuti on ka piira-

tud loomade jälgimine. Puuduseks on ka erinevate protseduuride keeruline sooritamisvõima-

lus. Karusellplats on sobilik farmidele, kus on enam kui 1000 lüpsilehma. (Ibid.) 

 

1.5.3 Automaatne lüpsisüsteem 

 

Automaatse lüpsisüsteemi (ALS) soetusmaksumus on kõrge ja üks lüpsirobot suudab 

efektiivselt teenindada 60 lehma (Rotz, 2003). Lüpstes ühes robotis rohkem kui 60 lehma, 

tekivad probleemid roboti külastamisega ja tuleb rakendada lisatööjõudu lehmade lüpsile 

ajamiseks. Automaatse lüpsisüsteemi efektiivsus on tugevas seoses karja aretusväärtusega, 

sest ebastandartsete udaratega lehmade karjas esinemisel langeb jõudlus. Väga tähtis oli ka 

lehmade lüpsikiirus. Nisade puhastusviis varieerus erinevate lüpsiseadmete tootjate vahel. 
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Osa roboteid kasutab nisade puhastamiseks spetsiaalset nisakannu, mis puhastab nisa ja teeb 

eellüpsi, teistel puhastavad nisa kaks pöörlevat harjast. Kahekordne nisade puhastamine 

tagab parema lüpsikiiruse. Lüpsirobotite nisade puhastamise tase oli 80%-l juhtudest väga 

hea. Tagamaks normaalse nisakannude kinnituse, ei tohi udarat skaneerivat laserkiirt häirida 

ei mustus ega karvad. Lüpsi kestus sõltus lehmade toodangust, lüpsikiirusest ja lehmade 

ärrituse tasemest. (Jensen, 2012) 

 

1.6. Sõnnikueemaldamine 
 

1.6.1 Kraap 

 

Sõnnikukraap on automaatne lahendus sõnniku eemaldamiseks. See on sobilik nii betoon-

põranda kui ka kummimati puhul, mida saab reguleerida liikuma vastavalt vajadusele. 

Sõnnikukraape on nii tross- kui ka kettsüsteemiga. Trossiga kraapidel on suurem oht 

vigastuste tekitamisel, sest aja jooksul hakkavad trossikiud hargnema. Kraabile on võimalik 

paigaldada ka kummiriba, et tagada puhtam põrand. Selle tööpõhimõtteks on käiguteedel 

oleva sõnniku lükkamine ristkanalisse, kust see sõnnikupumba abil suunatakse reservuaari 

ja sealt edasi vedelsõnnikuhoidlasse. Kaldega ehitatud lautades on kraabi, trossi või keti soon 

süvistatud, et vedel sõnnik valguks vahetpidamata ristkanalisse. (DeLaval,2012) 

 

Lõaspidamisega laudas on üheks võimaluseks põiklattsüsteem, kus hüdrauliline ajam 

liigutab labasid edasi-tagasi. Edasi liikudes on labad 90° nurga all ja tagasi liikudes on labade 

nurk 10°, võimaldades nõnda sõnnikut edasi nihutada. Selline lahendus on sobilik tahkema 

sõnniku korral. (DeLaval, 2012.) 

 

1.6.2 Traktor 

 

Traktorit on võimalik kasutada lauda käiguteedelt sõnniku eemaldamiseks. Üheks 

võimaluseks on kasutada ees- või tagalaaduriga traktorit, mis lükkab sõnniku käigutee ühest 

otsast teise või suunab selle ristikanali olemasolul sinna. Traktori kasutamisel on suur 

probleem sõnnikueemalduse sagedus, sest vabapidamisega laudas saab seda teha ilma 

lisatööjõuta ainult lehmade lüpsiplatsil viibides. Paljudes lõaspidamisega lautades toimub 

sõnniku eemaldamine kord päevas traktoriga, aga sellel on suur oht loomade tervisele, 

eelkõige esinevad sabavigastused. Igapäevane kulu sellise lahenduse kasutamisel oli tööjõu 

seisukohalt 52 korda suurem kui kraabisüsteemil. (Lenkaitis, 2012) 
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1.6.3. Vaakummahuti 

 

USAs on kasutusel ka spetsiaalne vaakumiga varustatud mahutid, mis koguvad sõnniku 

sinna käiguteedelt. Selline lahendus võimaldab kokku hoida katusealust pinda, sest 

ristikanalile vajaliku ruumi saab otstarbekalt kasutada. See lahendus kaotab ka 

lisareservuaari vajaduse, kuhu tavaliselt suubub ristikanal ja paikneb sõnnikupump. 

Vaakummahutiga sõnniku kogumine on igapäevase lahendusena kõige töömahukam ja kulu-

kam (Lenkaitis, 2012) 

 

1.6.6 Robotkraap 

 

Robotkraapi kasutatakse pilupõrandatega lautades, mis on varustatud kraabiga, millele on 

kinnitatud kummiriba. Roboti töötamisel lükatakse selle ette jääv sõnnik põrandapiludesse. 

Seade on varustatud anduritega, et vältida eksimist ja loomade vigastusi. Robotid on 

võimelised tihti ja pikalt töötama, aga vajavad vähemalt 6 tundi laadimist iga päev . Seadet 

on võimalik programmeerida üle arvutivõrgu, märkimaks ära töötamise ajad ja teekonna. 

Tänu regulaarsele tööle paraneb lauda üldine hügieen. (DeLava 2012l) 
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2. METOODIKA 
 

Magistritöös kasutatud karjast praagitud lehmade andmed saadi Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-ist (EPJ). Andmebaas sisaldab seitsme farmi 

4960 lehma andmeid ajavahemikust 1. jaanuar 2010 kuni 31. detsember 2014.  

 

Uurimisperioodil praagitud lehmade andmestikku märgiti karjast väljaviimise põhjus. Tõuti 

jaotusid lehmad – eesti holstein  (EHF) 4062  ja eesti punane (EPK) 898 lehma. Valimisse 

võetud farmid erinesid vähemalt ühe pidamistingimusi mõjutava teguri poolest (tabel 1). 

Vaatlusalusperioodil asendas valimi kaks ettevõtet lõaspidamise vabapidamisega üks 2011. 

ja teine 2012. aastal 

 

Eelpool nimetatud andmed analüüsiti ning saadud tulemusi võrreldi Eesti keskmiste 

näitajatega ja ka omavahel. Andmeanalüüsil oli sõltuvaks muutujaks praakimise põhjus, mis 

sisaldas endas 23 praakimise põhjust (tabel 2)  

Karjade omavaheline võrdluse aluseks võeti EPJ 2010–2014 aastaraamatus olev lehmade 

karjast väljamineku põhjuste jaotus. Praakimispõhjuste suure arvu tõttu grupeeriti need 

lähtuvalt esinenud probleemi tüübist. Sigimisprobleemid nimetuse alla koondati 

praakimispõhjused koodidega 27, 29, 30 (tabel 3). Udarahaigused ja ka vead koodidega 

vastavalt 24 ja 26 loeti samuti üheks. Jäsemete haigused koondasid endas põhjuseid 31 ja 

33. Ainevahetushaigustele (34) lisandus aga veel ka poegimishalvatus (35) ja muude 

haiguste alla liigitusid põhjused 28, 36, 37 ja 38. Traumade alla koondati põhjused 25, 32, 

ja 39. Muude põhjuste alla viidi koodidega 40, 41, 42, 43 ja 44 tähistatu. Karjast väljaviimise 

põhjusena elusmüüki (21) töös ei kasutatud, sest sellel puudub seos pidamistingimustega.  
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Tabel 2. Farmi tegurite kirjeldus 

Farm A B C D E F G 

Pidamistingimused Vabapidamine 2010. lõas-

pidamine al 2012 

vabapidamine 

Vabapidamine Vabapidamine Vabapidamine Lõaspidamine, 

Kombiboks 

 

2010. a lõaspidamine 

al 2011 

vabapidamine 

Lüpsisüsteem 2x20 DeLaval 

paraleellüpsiplats 

2010. a Toruse-

lüps al 2012 2x12 

DeLaval paralleel-

lüpsiplats 

2x10 DeLaval 

paraleellüpsiplats 

2x10 DeLaval 

pareleelüpsiplats 

1x8 Stranco 

kalasbapaplats 

Torusselüps  

2x12 Delaval plats 

2010 torusselüpps al 

2011 2x14 DeLaval 

paraleellüpsiplats 

Lüpsikordi 2010. a 3 al 2012 2 2 3 3 2 2 2 

Käiguteed betoonpõrand pikki 

triibuga 

betoonpõrand 

rombimustriga 

betoonpõrand 

pikkitriibuga 

Betoonpõrand 

pikkitriibuga 

betoonpõrand Sile betoonpõrand rombimustriline 

betoonpõrand,  

Söödalava äärne käik betoonpõrand pikki 

triibuga 

Betoonpõrand 

rombimustriga  

Betoonpõrand 

pikkitriibuga 

Betoonpõrand 

pikkitriibuga 

Betoon põrand puudub kummimatt (1,5 cm) 

Söötmiskordi 2010. a 1 al 2013. a 2 1 2 2 2 1 1 

Tõug EHF 97% EPK 3% EHF 99,5% EHF 60%; EPK 40% EHF 59%; EPK 41% EHF 100% EHF 95% ;EPK 5% EHF 90%; EPK 10% 

Sõnnikueemaldus Tross-süsteemil kraap Traktoriga 1x 

päevas 2012. a al 

kettsüsteemil 

kraap 

Traktoriga 3x päevas Tross-süsteemil kraap Kett-süsteemi 

kraap 

Traktoriga 1x 

päevas 

Traktoriga 1x päevas 

2011.a al kett-

süsteemil kraap 

Poegimine Põhu allapanul 2010 lõas.2012. al 

põhuallapanul 

Põhuallapanul Põhuallapanul Põhuallapanul Lõas  Lõas 2011.a al 

põhuallapanul 

Toodang 2010/14 10 000/9900 7500/9300 10 200/11 200 10 500/11 500 7850/9100 7500/8900 8400/9900 

Värkimine 2x aastas 2x aastas 2x aastas 2x aastas.2013. a al 

Sõrgukulutav matt  

Puudub Kord aastas Jooksvalt 

Aastalehmi 2010/14 529/772 236/386 660/687 524/593 80/99 488/506 374/444 

Karjatäiendus Sisse ostetud 

noorloomad 

Sisse ostetud 

tiined mullikad 

Müüdi tiineid mullikaid Müüdi tiineid 

mullikaid 

Müüdi tiineid 

mullikaid 

Sisse ostetud 

noorloomad ja 

lüpsilehma 

Müüdi tiineid 

mullikaid 

Aseme kate Sügav ase, põhu, 

kustutatud lubja ja 

desinfitseerimispulbri 

segu 

Betoon, 2012 al 

2,5 cm 

kummimatt 

5 cm paksune 

kummimadrats 

5 cm Paksune 

kummimadrats 

Betoon Betoon Betoon, 2011. a al 

2,5 cm kummimatt 

Allapanu 1-2x nädalas 2x päevas 2012.a 

al 2x nädalas 

1x kuus paks kiht 

saepuru 

1x kuus paks kiht 

saepuru 

Hein vastavalt 

vajadusele 

Põhk 2x päevas Põhk 2x päevas 

2011. al puudus 
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Tabel 3 Aastaraamatu praakimispõhjused koos alampõhjustega. 

Vanus 22 vanus 

Madal toodang 

 

23 madal toodang 

Sigimisprobleemid 

 

27 sigimisprobleemid  

29 abort  

30 raskepoegimine 

Udara vead ja haigused 24 udara vead 

26 mastiit 

Jäsemete vead ja haigused 31 jäsemete vead  

33 jäsemete haigused 

Ainevahetushaigused 34 ainevahetus haigused  

25 poegimishalvatus 

Muud haigused 28 günekoloogilised haigused  

36 seedeelundite haigused  

37 hingamiselundite haigused  

38 nakkushaigused 

Traumad  25 udara ja nisade traumad 

32 jäsemete traumad 

39 muud traumad 

Muud põhjused 40 kadumine 

41 õnnetusjuhtum 

42 halb iseloom 

43 halb lüpstavus 

44 muud põhjused 
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3. TULEMUSED 
 

3.1 Ülevaade praakimispõhjustest 
 

Viie aasta (2010.–2014.) jooksul muutusid lehmade praakimispõhjuste sagedused karjades. 

Valimis olnud farmides vähenes sel ajavahemikul karjast väljaminek sigimisprobleemide 

tõttu (joonis 7, tabel 4). Samas praagiti aastast aastasse üha enam lehmi udaravigade ja -

haiguste tulemusena, kuid samal tasemel püsis karjast väljaminek vanuse ja traumade tõttu.  

 

 

 

Joonis 7 Olulisemate praakimispõhjuste osakaal aastate lõikes valimi farmides ja vabariigis 
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Tabel 4. Praagitud lehmade arv ja praakimispõhjuste osakaal (%) valimi farmides. 

Põhjus Farm Kokku 

A B C D E F G 

Vanus 0,4 5,8 3,1 4,3 2,2 1,1 1,2 2,4 

Madal toodang 8,9 2,4 6,9 7,2 0,0 5,3 4,6 6,2 

Sigimisprobleemid 17,7 18,6 16,9 22,7 30,4 25,0 19,4 20,2 

Udara vead ja haigused 27,8 31,2 20,9 19,7 6,5 23,9 20,8 23,3 

Jäsemete vead ja haigused 5,5 13,2 18,8 4,0 20,7 15,8 23,8 13,4 

Ainevahetushaigused 21,1 15,8 8,3 6,3 3,3 20,4 6,6 13,0 

Muud haigused 5,2 5,4 10,8 20,9 2,2 6,2 6,1 9,3 

Traumad 11,2 7,4 9,8 9,4 13,0 1,7 10,7 8,5 

Muud põhjused 2,1 0,2 4,4 5,6 21,7 0,7 6,9 3,7 

Kokku 974 462 1080 809 92 888 655 4960 

 

Võrdluses vabariigi vastavate aastate näitajatega, esines valimi farmides enam udaravigu ja 

-haiguseid ning sigimisprobleeme, teisalt traumad ja muud põhjused olid väiksema 

osakaaluga. 

 

3.2. Tõugude võrdlus 
 

Praagitud lehmades olid ülekaalus eesti holsteinid, sest viies farmis oli üle 90% praagitutest 

seda tõugu. Farmides C ja D olid vastavalt 60% eesti holsteini ja 40% eesti punast tõugu, 

samas farmis E olid kõik lehmad  eesti holsteini tõugu.  

Eesti holsteini tõugu lehma praakimis vanus oli keskmiselt 109 kuud, sama näitaja eesti 

punasel tõul oli 115. Kuid vanuse tõttu praakimise osakaal oli suurem eesti punasel  tõul  

(5,5%)  ja väiksem eesti holsteinil (1,7%).. Vabariigi keskmisena oli samal perioodil eesti 

punasel tõul vanuse põhjusel  väljaminek  2,8% ja eesti holsteinil 1,8%. Vastupidiselt 

vabariigi keskmistele tulemusetele praagiti valmis osalenud eesti punast tõugu lehmi vähem 

udaravigade ja -haiguste põhjustel (vabariigis 23,1 ja valimis 20,4%). Muid haigusi esines 

proportsionaalselt rohkem eesti punast tõugu lehmadel (valimis 11,2 ja vabariigis 7,8%). 

Lehmade keskmine vanus selle põhjuse tõttu karjast väljaminekul oli 53,9 kuud, varieerudes 

tõuti 0,5% ulatuses. 

. 

3.3. Praakimispõhjuste jagunemine aastaaegadel 
 

Lehmade praakimine erines aastaaegade ja ka kuude lõikes. Ainevahetushaiguste tagajärjel 

praakimist esines sesoonselt enam suvel ja kõige vähem sügisel, olles suvekuudel keskmiselt 

16,6% ja aasta keskmisena 13,3% (joonis 8).  
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Joonis 8. Lehmade praakimispõhjuste jagunemine kuude lõikes 
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Sigimisprobleemide tõttu praagiti enam märtsis 26,6%, kuid ka jaanuaris, septembris, 

oktoobris ja mais (joonis 1) moodustasid need kuu praakimisest üle 20%. Aastaringselt püsis 

vanus praakimise põhjusena madalal tasemel. Jäsemete haigused ja vead ületasid 15% 

praakimise kolmel kuul – aprill, mai ja august (joonis 1). Võttes aluseks kaldendrikuu olid 

udarahaigused ja -vead praakimispõhjusena suurima osakaaluga detsembris (29,4%) samas 

väiksemaga jaanuaris 17,5%. 

 

3.4. Olulisemad praakimise põhjused 
 

3.4.1 Vanus 

 

Karjast praakimisel varieerus farmide lõikes vanus, olles seitsme farmi lehmade keskmisena 

62 kuud. Eesti punast tõugu lehmad püsisid karjas keskmiselt viis kuud kauem. Farmis F, 

kus praagitud lehmadest 5,7% olid eesti punast tõugu, oli keskmise vanuse erinevus 

praakimisel 45 kuud. Kõige vanemalt praagiti lehmad farmis E, kus lehmade keskmine 

vanus karjast väljaminekul oli 73 kuud, mis oli 11 kuud enam kui valimi keskmine. 

Uurimisperioodil praagiti vanuse tõttu sealt farmis kaks lehma (2,2%), kuid kõige rohkem 

lehmi 35 (4,3%) praagiti vanuse põhjusel farmis D. Kõige sagedamini praagiti lehmi vanuse 

tõttu farmis B  5,8%.  Farm C, mis oli pidamistingimustelt väga sarnane farmile D suurendas 

aastate jooksul vanusest tingitud praakimist. Farmis B, kus lõaspidamiselt mindi üle 

vabapidamisele, vähenes praakimine vanuse tõttu ning aastalehmade arv suurenes 236 

lehmalt 386 lehmani (tabel 2). Farmis G, kus toimus pidamissüsteemi vahetus 2011. aastal, 

oli sarnaselt vanusest tingitud praakimine madalal tasemel ning aastalehmade arv suurenes 

374-lt 444 lehmani. Selline praakimine on kooskõlas Hadley jt 2006. a uurimusega, kus karja 

suurendamise eesmärgil praagiti lehmi bioloogilisetel põhjustel. Vanus praakimispõhjusena 

moodustas valimis kõigist praakimistest 2%, mis oli sarnane ka vabariigi keskmise näitajaga.  

 

3.4.2. Madal toodang 

 

Madala toodangu põhjusel viidi vaatlusalusel perioodil karjast välja 6,2% lehmadest, mis oli 

1,2% rohkem kui vabariigi farmides samal ajal. Samas farmis E ei praagitud ühtegi lehma 

madala toodangu tõttu viie aasta jooksul, kuid farmides D ja A oli vastav näitaja 7,2 ja 8,9% 

(lisa 1 joonis 1). Kolmel aastal (2010; 2011; 2014) praagiti farmis A 10% lehmadest madala 

toodangu tõttu.  Vaatlusperioodi algul rakendati seal kolmekordset ööpäevast lüpsi, mis 
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asendati 2012. aastal kahekordsega. Alates sellest aastast vähenes seal praakimine madala 

toodangu tõttu. Samas 2014 kontrollaasta lõpuks suurenes farmis A aastalehmade arv 46%. 

Sarnaselt vanusega praakimisele jäävad majanduslikel põhjustel praakimised väiksema 

osakaaluga, kui eesmärgiks oli lehmade arvu suurendamine.  Karjateguritest mõjutatud 

praakimist esines ka farmis G, kus lehmade pidamissüsteemi muutmise aastal (2011) praagiti 

vähe lehmi (3,3%) madala toodangu tõttu. Järgnenud aastal praagiti sama põhjusega 12% 

lehmadest. Kõikide farmide keskmine piimatoodang lehma kohta oli suurem või võrdne 

vabariiki keskmisega 

 

3.4.3. Sigimisprobleemid  

 

Uurimisalustes farmides  moodustasid sigimisprobleemid keskmiselt viiendiku praakimise 

põhjustest, mis oli ühe protsendi võrra  kõrgem vabariigi keskmisest. Sigimisprobleemideks 

märgiti abordid (5,5%), rasked poegimised (5,6%) ja muud sigimisprobleemid (88,9%) (lisa 

2 tabel 2). Farmide lõikes varieerusid sigimisprobleemid 16,94 (farm C) kuni 30,43% (farm 

E) (lisa 1 joonis 1). 2010. ja 2012. aastal oli farmis E sigimisprobleemidest põhjustatud 

väljaminek kõrge (vastavalt 47,8 ja 32%). Aastatel 2013 ja 2014 püsis sigimisprobleemide 

tõttu praakimine 20% juures. Kõige vähem praagiti lehmi farmis D sigimishäirete põhjustel 

2014. aastal, kus selle tõttu läks karjast välja ainult 7%. Farmis B oli sigimisprobleemidest 

tingitud  praakimine kõrgel tasemel vahetult enne pidamissüsteemi muutust. Vabapidamisele 

üleminekul vähenes praakimine seal sigimisprobleemide tõttu. Farm B ostis ka tiineid 

noorloomi pidamis–süsteemi vahetuse järel ja tekkinud asendusloomade arv võis mõjutada 

lehmade praakimise otsuseid. Farmis F esines kogu uurimisperioodi jooksul palju 

sigimisprobleeme (25%). Farmi F puhul oli raskendatud innatunnusete (peale hüppamine, 

paigalseis) avastamine lõaspidamise omapära tõttu. Vabapidamislautades avalduvad 

innatunnused füüsiliste piiranguteta. Farmi E sigimisprobleemide üheks põhjuseks võrreldes 

teiste vabapidamislautadega saab tuua pehme põrandakatte puudumise. Teistes farmides 

esines pehmet pinda asemetel või käiguteedel, aga farmis E olid asemed ja käiguteed 

betoonist. Kirjandus allikale tuginedes võib eeldada, et kõvemast põrandapinnast tingituna 

võib esines karjas rohkem lonkamist, mis vähendab inna intensiivsust 37% (Select Sires).   

 

3.4.4. Udaravead ja -haigused  

 

Aastast aastasse kasvasid  valimi farmides praakimise põhjusena udaravead ja -haigused. 

Kui nendes praagiti sellel põhjusel 2010. aastal 20,8% lehmadest, siis 2014. aastal vastavalt  
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26% (lisa 1 joonis 1). Valimi farmide viie aasta keskmine udara vigade ja –haiguste tõttu 

praakimine oli 23,3%, kuid riigi keskmisena 21%. Vaatlusalustes farmides oli 73,8% 

lehmade praakimispõhjuseks mastiit ja 26,2%-l udaravead. Suurim oli udaravigade ja -

haiguste tõttu praakimine farmis B (31,2%), samas väikseim oli see farmis E (6,5%). 

Esimeses farmis oli  kõrgeim praakimine udaravigade ja -haigusete põhjustel 2013. aastal, 

kui veidi alla poole (47%) karjast väljaläinud lehmadest praagiti selle tõttu. Selline 

praakimine oli tingitud mitmest üheaegsest muutusest. Udaratervist mõjutavatest teguritest 

oli kõige suurem mõju lüpsisüsteemi muutus torusselüpsilt platsillüpsile. Muutus mõjutas 

nii udara ettevalmistust kui ka masina allapanekut. Teiseks muutuseks oli vaba liikumine, 

kus ühel ja samal asemel sai ööpäevas lamada mitu erinevat lehma ning seeläbi toimus neil 

tihedam kontakt keskkonnas leiduvate bakteritega. Farmis B moodustas udaravigade ja –

haiguste tõttu praakimisest 84% mastiit (lisa 2 tabel 2). Farmi A udaravigadest ja -haigustest 

tingitud praakimine (27,8%) sarnanes farmile B (31,2%), kuid rohkem esines udaravigu, 

vastavalt 4,2 ja 0,6%. Farmis E praagiti udaravigade ja -haiguste tõttu vähem kui teistes 

vaatlusalustes farmides, mille üheks põhjuseks võiks olla lüpsisüsteem ning võrreldes teiste 

farmidega suhteliselt väiksem aastalehmade arv. Farm E ei ostnud vaatlusperioodil ühtegi 

veist ega teinud seda ka eelnenud kümne aasta jooksul.   

 

3.4.5. Jäsemete vead ja haigused 

 

Praakimine jäsemete vigade ja haiguste tõttu (13,4%) uurimisperioodil vähenes ja selle 

osakaal uurimisperioodil vältel vähenes, saavutades madalaima väärtuse 2013. aastal, kui 

see oli valimis olnud farmides (9%)(lisa 1 joonis 1) . Samas viie aasta keskmine osakaal oli 

13,4%. Vastupidiselt valmile, suurenes vabariigis sellel põhjusel karjast väljaminek, mis oli 

tagasihoidlikum (14%) 2013. aastal  ja viie aasta keskmine 16%. Selle põhjuse alamjaotuste 

osakaal oli: 82% jäsemehaigused ja 18% jäsemete vead (lisa 2 tabel 2). Jäsemete vigade ja 

haiguste tõttu läks karjast kõige vähem lehmi välja farmides A ja D (vastavalt 5,5 ja 3,9%). 

Farmi A sügavad asemed olid täidetud põhu, kustutatud lubja ja desinfitseerimispulbri 

seguga ning farmis D oli kasutusel viie sentimeetri paksune kummimadrats, millele kord 

kuus puistati  allapanuks suures koguses saepuru. Need kaks lahendust pakkusid lehmadele 

ka suuremat mugavustunnet tänu pehmetele asemetele (Norring jt, 2008). Loomupärane 

lamamisasendi vahetus ja suurenenud lamamisaeg mõjutas piimatoodangut ning farmid A ja 

D olid valimi kõige kõrgema keskmise toodanguga karjad, vastavalt 9900 kg ja 11 500 kg 

lehma kohta. Farmis C olid sarnased tingimused farmile D, aga jäsemete probleemidest 
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tingitud praakimisi esines esimeses rohkem. Farmid erinesid sõnnikueemaldussüsteemi 

poolest. Farmides A ja D eemaldas tross-süsteemi sõnnikukraap pidevalt sõnnikut, farmis C 

lükkas  sõnnikut traktor kolm korda ööpäevas. Farmis B oli kasutusel kettkraapsüsteemi, mis 

eemaldas sõnnikut pidevalt, samas võrreldes farmiga G, kus samasugune kraap eemaldas 

sõnnikut üks kuni kaks korda tunnis. Farmis G praagiti jäsemete haiguste ja vigade tõttu 

23,8% lehmadest. Farmi E ja F praakimine jäsemete vigade ja haiguste põhjustel  oli suures 

osas seotud asemekatete ja  esimesel farmil ka käiguteede materjaliga. Nendes kahes farmis 

olid asemed betoonist ning allapanuna kasutati farmis F väheses koguses põhku ja farmis E 

vana heina. Nende farmide toodang lehma kohta oli madalam ning seda saab seostada 

jäsemete ülekoormuse ja kõval pinnal lamamisest tekkinud liigeseprobleemidega. Häiritud 

lamamisasendi vahetused kõval pinnal vähendasid kogu lamamisaega (Rushen jt, 2007) ning 

sellest tulenevalt oli madalam toodang ka (Brandes 2013), olles farmides E 9100 kg ja F 

8900 kg (tabel 2).     

 

3.4.6. Ainevahetushaigused  

 

Vaatlusalusel perioodil vähenes vabariigi keskmisena ainevahetushaiguste tõttu karjast 

väljaminek, samas kui uurimisalustes farmides praakimine sel põhjusel, kasvas (12,1-lt 

15%-ni) (lisa 1 joonis 1). Ainevahetushaiguste alla liigitusid põhjustena poegimishalvatus 

8,3% ja ainevahetushaigused 91,7%. Farmides A ja F praagiti enim lehmi sel põhjusel, 

vastavalt 21,1 ja 20,4%. Kõige vähem toimus praakimisi ainevahetushaigusete tõttu farmis 

E, kus läks viie aasta jooksul sellel põhjusel karjast välja 3,2% lehmadest. Farmis A 

moodustas ainevahetushaigustest tingitud praakimine aastasest praakimisest üle 30%. A ja 

F farmis oli libediku nihkumine esmaseks ainevahetushaiguseks, teiseks rasvunud maks. 

Farmis B suurenes ainevahetushaigustest tingitud praakimine seoses piimatoodangu 

kasvuga. 

 

3.4.7. Muud haigused 

 

Vaatlusperioodil jäid vabariigis muud haigused praakimispõhjusena alla 8% – eesti punane  

7,6% ja  eesti holstein  7,8%. Valimis olnud farmides moodustas see põhjus 9,3% kõikidest 

praakimistest. Üle keskmise oli see osakaal  farmides C (10,8%) ja D (20,9%) (lisa 2 tabel 1), 

kusjuures viimases moodustasid hingamiselundite haigused 44% muudest haigustest. 

Hingamiselundite haigused olid tingitud noorloomalauda halvast ventilatsioonist. 
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Noorloomadel esines köhimist ja tõsisemad probleemid avaldusid tiinetel mullikatel pärast 

poegimist. Ainus nakkushaigusest tingitud praakimine toimus farmis D. Muud haigused 

jaotusid farmides erineva osakaaluga. Farmis A ja B moodustasid nendest 76% 

günekoloogilised, 20% seedeelundite, ja 4% hingamiselundite haigused. Farmis C oli jaotus 

oli 44% günekoloogilisi ja 40% seedeelundite haiguseid. Farmis E muude haigustega 

praakimisel oli alampõhjuseks seedeelundite haigused. Farmis F moodustasid 

günekoloogilised haigused 70% muudest haigustest, samas farmis G (6,1%) oli 

günekoloogilisi haiguseid 50% ja  seedeelundite haiguseid 40%. Praakimine muude haiguste 

tõttu vähenes aastate jooksul 10,6%-lt 7,4%-ni.   

 

3.4.8.Traumad 

 

Trauma, kui praakimispõhjus, oli uurimisperioodil tõusutrendis, olles valimis 2010. aastal 

7,7% ja 2014. a 9% ning vabariigi keskmisena 2010. a 10% ja 2014. a 11%. Traumade alla 

kuulusid jäsemete traumad 50,5%, muud traumad 30,9% ning udara ja nisade traumad 

18,6%. Traumasid esines enim farmis E (13%), kuid kõige vähem oli neid farmis F 1,7%. 

Farmis E oli 83% juhtudest tegemist jäsemete ja 17% korral muu traumaga.  

 

3.4.8. Muud põhjused 

 

Võrdluses vabariigi keskmisega olid valimi farmides praakimispõhjusena muud põhjused 

väiksema osakaaluga (vastavalt 7 ja 3,7%). Valimi karjades jagunesid muud põhjused: 

74,6% muud põhjused, 12,4% halb lüpstavus, 8,1% halb iseloom ja 4,9% õnnetusjuhtum. 

Farmis E läks karjast välja 21,74% lehmadest muu põhjuse tõttu, olles kõige kõrgem  2013. 

aastal, kui üle 50% aastas välja läinud lehmadest praagiti sel põhjusel. Kõige vähem 

praakimist selle põhjusega esines farmides B (0,2%) ja F (0,7%).   
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 
 

Magistritöö eesmärk oli uurida erinevate pidamistingimuste mõju lehmade karjast praaki-

misele. Vaadelda praakimise põhjuste seoseid valimi farmides ja vabariigis erinevate 

faktoritega nagu aasta ning aastaaeg..  

 

Uurimusse kaasati seitsme farmi karjast välja läinud lehmade praakimispõhjused. 

Andmestik koosnes 4960 lehma andmetest – eesti holstein (EHF) 4062 ja eesti punane (EPK) 

898 looma. Lehmad praagiti ajavahemikus 1. jaanuar 2010 - 31. detsember 2014. Kõige 

rohkem loomi praagiti 2014. aastal – 1208. Seitsme farmi kokkuvõttes püsis aastane 

praakimine kuni 2014. aastani alla tuhande lehma aastas. Üldist tendentsi arvestades kasvas 

valimi farmides praakimiste arv aja jooksul. Praakimispõhjuseid, mida seostati 

pidamistingimustega, olid vanus, madal toodang, sigimisprobleemid, udaravead ja haigused, 

jäsemete vead ja haigused, ainevahetushaigused, muuda haigused, traumad ning muud 

põhjused. 

Uurimistulemuste põhjal võib teha järgmised järeldused: 

 

 Valimi seitsme farmi praakimise põhjused olid vabariigi farmide vastavate 

näitajatega sarnased.  

 

 Pidamisviisi vahetusega muutuvad praakimispõhjuste sagedus, väheneb karjast 

väljaminek majanduslikel põhjustel, milleks on madal toodang ja vanus ning 

suureneb praakimine bioloogilistel põhjustel, nagu sigimisprobleemid ja mastiit. 

 

 Karja suuruse muutus nii vähendamise kui ka suurendamise suunas tõstis lehmade 

praakimise osakaalu madala toodangu ja vanuse põhjustel ning vähenes lüpsikarjast 

väljaminek udaravigade ja haiguste tõttu. 

 

 Lehmade keskmise toodangu suurenemisega tõusis ka ainevahetushaiguste tõttu 

praakimine.  
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 Väga sarnaste pidamistingimustega farmides domineerisid erinevad 

praakimispõhjused, mis on tingitud farmide erinevast majandamisest ja mõjutatud ka 

subjektiivsetest tingimustest. 

 

 Farmides, kus sõnnikueemaldus toimus pidevalt, esines jäsemete vigade ja haiguste 

tõttu praakimist vähem kui üks ja kolm korda päevas sõnnikut eemaldavates 

farmides. 

 

 Täpsema ülevaate erinevate tegurite mõjust, mis viivad lehma karjast praakimisele, 

annaks mitme karjast väljamineku põhjuse märkimise võimalus jõudluskontrolli 

süsteemis. Kaasnevate tegurite märkimine aitaks praakimispõhjuste alusel anda 

karjas esinevatele probleemidele detailsema hinnangu ja vähendaks inimesest 

tingitud vigu.  

 

 Uurimistöö raames ei selgunud konkreetse pidamistingimuse teguri mõju mõnele 

lehmade karjast praakimise põhjusele. Seetõttu tuleks edaspidisel uurimisel 

suurendada uuritavate farmide arvu ja keskenduda pigem mõnele mõjufaktorile.  
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SUMMARY 
 

The aim of the current study was to investigate the effect of different housing systems on 

culling reasons of dairy cattle. Examine the culling reasons on different years and in dairy 

farms in relation with the country average. 

 

The study was carried out based on the culling reasons from seven different farms. 4960 

cows were involved – 4062 Estonian Holsteins and 898 Estonian Reds. The animals were 

culled between 1. January 2010 – 31 ´December 2014. Largest amount of cows were culled 

in 2014. Yearly culling rate in seven farm total stood under a thousand animals till 2014. 

The number of cullings increased during the study period. Culling reasons associated with 

housing were cow age, low productivity, fertility disorders, diseases (udder, feet, metabolic 

and other), accidents and other reasons. 

 

Conclusions based on the study: 

 The culling reasons in total for seven farms were very similar to the national culling 

pattern.   

 

 With the change of housing system, the economical culling reasons, like age, 

decreased and biological reasons, like mastitis, increased.  

 

 Changes in herd size increased culling with low productivity and decreased culling 

with udder diseases.   

 

 With the increase of average yield, the proportion of culling with metabolic diseases 

increased.   

 

 Farms with very similar housing conditions showed very different reasons for 

culling, due to farm specifics and for subjective reasons.  
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 Farms with more frequent manure removal had a lower level of culling with feet 

diseases.  

 

 A better overview of the different housing conditions on culling would reveal if more 

reasons are available in animal recording system. Accurate marking of culling 

reasons would give a more detailed evaluation of farm problems and decrease human 

error. 

 

 In the course of the study, no housing condition was strongly related to specific cow 

culling reasons  
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Joonis 1. Farmi lehmade praakimispõhjuste jaotus 
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Lisa 2. Tabel  

Tabel.1 22 praakimispõhjuse jaotus 

Põhjus A B C D E F G Kokku 

Vanus 0,4 5,8 3,1 4,3 2,2 1,1 1,2 152 
Madal toodang 8,9 2,4 6,9 7,2 0,0 5,3 4,7 382 
Udara vead 4,3 0,6 7,5 2,6 5,4 8,2 11,3 380 
Udara ja nisade traumad 1,0 0,2 1,9 3,7 0,0 0,0 2,4 99 
Mastiit 23,5 30,5 13,4 17,1 1,1 15,7 9,5 1000 
Sigimisprobleemid 15,4 13,9 14,9 21,5 30,4 23,1 16,6 1052 
Günekoloogilised haigused 4,0 4,1 4,7 5,4 0,0 4,2 2,1 255 
Abort 0,8 2,4 1,3 0,6 0,0 0,9 1,4 69 
Raske poegimine 1,4 2,4 0,7 0,6 0,0 1,0 1,4 64 
Jäsemete vead 0,8 0,0 7,6 0,1 16,3 1,6 0,0 202 
Jäsemete traumad 6,7 5,0 5,8 2,1 10,9 0,3 5,0 277 
Jäsemete haigused 4,7 13,2 11,2 3,8 4,3 14,2 23,8 666 
Ainevahetuse haigused 18,9 14,5 8,3 6,2 3,3 17,7 6,6 683 
Poegimishalvatus 2,3 1,3 0,0 0,1 0,0 2,7 0,0 53 
Seedeelundite haigused 1,1 0,9 4,4 5,9 2,2 1,7 3,0 194 
Hingamiselundite haigused 0,1 0,4 1,8 9,4 0,0 0,3 0,9 126 
Nakkushaigused 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1 
Muud traumad 3,5 2,2 2,0 3,6 2,2 1,4 3,2 152 
Õnnetusjuhtum 0,1 0,0 0,1 0,2 3,3 0,0 0,3 10 
Halb iseloom 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,6 0,6 19 
Halb lüpstavus 1,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 1,4 26 
Muud põhjused 0,9 0,0 3,7 5,1 18,5 0,1 4,6 178 
Kokku 973 462 1080 809 92 888 656 4960 
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Lisa 3. Fotod 
 

 

Foto 1. Lehmad vabapidamislaudas 

 

 

Foto 2. Lehmad kombiboksiga laudas 
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Foto 3. Karusell-lüpsiplats 

 

 

Foto 4. Paralleellüpsiplats  
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Foto 5. Lehmade liikumine vabapidamislaudas 
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